
Patrocinadors per a l’activitat de l’Ateneu 2014

entitat concePte quantitat

Fundació La Caixa
Conveni de Caixes, concertat pel Departament 
d’Economia del Govern de la Generalitat, destinat 
a la programació cultural.

180.000,00 €

Fundació Damm Programació d’activitats dirigides al públic jove. 25.000,00 €

Fundació Banc Sabadell Edició del programa mensual d’activitats. 20.000,00 €

Abertis Projectes tecnològics 3.000,00 €

MANGO 
Compensació per l’afectació de les obres de 
Canuda, 4

20.000,00 €

TOTAL 248.000,00 €

Convenis i subvencions per a l’activitat de l’Ateneu 2014

institució concePte quantitat

Ajuntament de Barcelona.  
Institut de Cultura de Barcelona

Conveni plurianual per a programació 
d’activitats i gestió dels serveis.

145.000,00 €

Generalitat de Catalunya.  
Departament de Cultura.  
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Conveni de col·laboració  
per a l’execució del programa 
general d’activitats.

68.000,00 €

Generalitat de Catalunya.  
Departament de Cultura.  
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per a activitats i inversions 
en matèria de formació i de documenta-
ció relacionades amb la cultura popular  
i tradicional catalana.

4.071,00 €

Generalitat de Catalunya.  
Institut Català de les Empreses Culturals

Subvenció per a la realització de  
consultories per a entitats culturals.

651,33 €

Generalitat de Catalunya. Departament de 
Presidència. Direcció de Serveis

Subvencions per a activitats de  
commemoració del Tricentenari  
de l’onze de setembre de 1714.

3.000,00 €

Diputació de Barcelona. 
Àrea de Biblioteques

Conveni per a la informatització 
de registres bibliogràfics.

15.000,00 €

Diputació de Barcelona. 
Àrea de Presidència

Suport a les activitats previstes  
per a la commemoració del centenari 
de la Mancomunitat de Catalunya.

7.035,04 €

Ministerio de Educación, Cultura  
y Deporte. Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos 
y Bibliotecas

Ajudes a entitats privades sense ànim de 
lucre per a la millora de les instal·lacions 
i l'equipament dels seus arxius.

1.900,00 €

Ministerio de Educación, Cultura  
y Deporte. Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos 
y Bibliotecas. Subdirección General  
de Coordinación Bibliotecaria

Ajudes al patrimoni bibliogràfic per a 
la creació i transformació de recursos 
digitals i la seva difusió i preservació a 
través de repositoris.

3.484,80 €

TOTAL 248.142,17 €




